
 

 

 

Datum krytí feny 23.10.2014 Datum narození vrhu 20.12.2014 

Počet narozených psů 4 Počet narozených fen 3 
 

Jméno štěněte (nejdříve psi,potom feny) Pohlaví Barva srsti Č.zápisu a číslo čipu/tetování 

Avalon  P 
Zlatá, 

bile znaky 

ČÍslo zápisu + 
zde vlepím číslo čipu 

Any reason  P 
Žíhaná,  

Bile znaky 

 
 

Avatar  P Zlatá 
 
 

Asterix  P 
Zlatá, 

bile znaky 

 
 

All for you F žíhaná 
 
 

Artemide F 
Žihaná,  

Bile znaky 

 
 

Alone girl  F 
Zlatá, 

Bile znaky 

 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 

Tetování /čipování od: 

Dne _______ jsem otetoval / očipoval :          psů a              fen.   

 
Razítko a podpis veterináře 

 

                                  
                                                                                                                                               

Chovatelská stanice Mutlaka Plemeno Americký stafordšírský teriér 
    

Chovatel Jan Novák 

Adresa chovatele Nad Ulicí 890, 14000 Praha 

Telefon + 420 890 688 465 Email novakjan@mejlik.cz 
 

Otec štěňat Tartaram Kouledem 

Číslo zápisu ČLP/AST/9876/12 Datum narození 28.3.2008 
 

Matka štěňat Aranka Z Partanu 

Číslo zápisu ČLP/AST/8956/12 Datum narození 21.7.2010 

 

Klub amerických stafordšírských teriérů - Mařenice 148, 471 56 Mařenice 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU VRHU ŠTĚŇAT KAST 
 

 
 
 
 
Razítko a podpis poradce chovu 

Potvrzuji místopřísežně, že všechny údaje jsou pravdivé. Souhlasím se 
zveřejněním jména, adresy, telefonu případným zájemcům o štěňata: 
 ANO – NE.    
 
V                                    dne                    podpis chovatele  

 Po narození štěňat mám 10 dnů 
na to, abych odeslal zápis vrhu 
štěňat společně s krycím listem 
poradci chovu. 

 Zatím nevyplňuji číslo zápisu a 
číslo čipu. Nemusím ani vyplnit 
barvu, pokud si ještě nejsem jist. 

 Poradce chovu si vrh zapíše, 
zkontroluje veškeré náležitosti a 
pošle vše na plemennou knihu. 

 Paní Šestáková z plemenné knihy 
vše zaeviduje, vystaví čísla zápisu 
a zapíše, kdy se mohou štěňata 
tetovat/očipovat. 

 Po natetování / očipování 
vlepíme/zapíšeme čísla, 
doplníme barvy, pokud jsme to 
ještě neučinili, a vše pošleme rna 
plemennou knihu, která nám na 
základě tohoto formuláře vystaví 
rodokmeny. 

Komentář [K1]: Jméno mojí 

chovatelské stanice 

Komentář [K2]: Údaje o mně jako o 

chovateli  

Komentář [K3]: Údaje o psu, kterým 

jsem nakryl fenu. 

Komentář [K4]: Údaje o matce štěňat 

Komentář [K5]: Vyplňuje paní 
Šestáková z plemenné knihy. Po tomto 
datu můžeme štěňata očipovat/otetovat 

Komentář [K6]: Toto vyplní veterinář a 
nezapomene se podepsat a vložit razítko. 

Komentář [K7]: Před odesláním na 

plemennou knihu, si vše ještě jednou 
překontroluji.  


